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do Komisji
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Przedmiot: Wykorzystywanie samochodów dostawczych do szerzenia mowy nienawiści wobec osób 
LGBTI w Polsce

Niepokojąca liczba samochodów dostawczych (z organizacji takich jak Fundacja Pro – Prawo do 
życia) jest regularnie wykorzystywana do szerzenia mowy nienawiści wobec osób LGBTI w Polsce. 
Samochody te jeżdżą po miastach oklejone hasłami mówiącymi o „ideologii LGBTI” oraz 
sugerującymi związek osób LGBTI z pedofilią. Samochody wyposażone są w głośniki, przez które 
nadawane są slogany, takie jak „Osoby LGBTI gwałcą dzieci”, a zdarzało się podobno, że jechały pod 
eskortą policji. Czasami obywatele sami interweniowali, ponieważ policja nie podejmowała żadnych 
działań, aby zapobiec mowie nienawiści.

Ta retoryka przeciwko osobom LGBTI odzwierciedla język używany przez urzędników państwowych 
do nawoływania do nienawiści wobec osób LGBTI.

1. Czy Komisja wie o tych wydarzeniach i jakie działania podjęła, aby skontaktować się z władzami 
polskimi w celu ukrócenia mowy nienawiści, również szerzonej przez organizacje prywatne, i 
nałożenia sankcji za takie zachowania?

2. Czy Komisja uważa, że ten celowy brak działań ze strony władz w odniesieniu do 
rozpowszechniania treści homofobicznych lub transfobicznych narusza decyzję ramową Rady 
2008/913/WSiSW?

3. Jakie konkretne działania podejmuje Komisja, aby sankcjonować podżeganie do nienawiści 
wobec osób LGBTI oraz zapewnić przestrzeganie praw podstawowych w Polsce, zgodnie z art. 2 
TUE?


